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powoł&ć do pracy w dziedzinie budownictwa 
na rzecz odbudowy kraju osoby zarejestrowano, 
stosownie do ich kwalifikacji, na okres CZUlI 

nie dłuższy nii dwa lata. 

2. Nie podlegają powołaniu do pracy fllnk
cjonariusze pautwowi i samol'qdowi, pracow
nicy przedsiębiorstw państwowych i salllorz"do
wycb, osoby, które ukończyły lat 60, oraz matki, 
spl'awu!~ce opiekf; nad dzie~mi w , wieka do 
ukończonych lat 13. 

5. Zl.\kres, sposób wykoaania i czas trwa
nia puymusuwego zatrudnienia dla poazczea-61-
nych obszarów kraju' oraz dla poS'Zczerólnych 
Irrop osób, wymienionych wart. 2, określa Mi
nister Odbudowy w drodze zarz~dzeń. 

Al't. 7. Osoby powołane do pracy w try
bie niniejszero dekretu mają prawo wyboru 
miejsca pracy w jednej z miejscowości wskaza
nych im przez władzę, Wym1enioną wart. 6 
\1st. 1. 

Al't. 8. Osoby, wymienione wart. 2, zwol
nione są od obowiązków rejestracji i pracy, 
określonych w dekrecie z dnia 8 stycznia 1946 r. 
o rejestracji i o obowiązku pracy (Dz. U. R. P. 
Nr 3, poz. 24). 

, Ań. 9. 1. Osoby, powołane do pracy 
w trybie niniejszego dekretu, otrzymują przez 
cały czas zatrudnienia wynagrodzenie wedlur 
norm stosowanych w instytucji (zakładzie pracy), 
która te osoby zatrudnia, względem pracowni
ków o tych samych kwalifikacjach zawodowych. 

2. Osoby, wymienione w nat. l, korzy
stają również z innych świadczeń, przysłulrują
cych pracownikom danej instytucji (zakładu 
pracy). 

Ari. 10. 1. Kto nie dokona obowiązku 
zarejestrowania się, określonego wart. 1 i 3 
ust. 2, podlera karze aresztu do . trzech miesięcy 
i grzywDy do 30.000. %ł albo jednej z tyeh , 
kar. 

2. Tej samej karze podleia, kto uie do
kona przewidzianego wart. 5-obowillzku uwia
damiania o zmianie miejsca zamieszkania. 

Art. 11. 1. Kto wbrew powolaniu do 
pracy nie stawi się do niej w wyznaczonym 
terminie podlega karze aresztu do roku i grzywny 
albo jednej z tych kar. 

2. Seiranie przestc;patwa, określonego 
w ust. 1, następuje na wniolek pewiatowej wła
dzy administracji orólnej (w miastach będących 
powiatami miejskimi oraz w m. st. W uszawie 
i m. Łodzi - Zarządu Miejskiego). 

Art. 12. Wykonanie niuiejszero dekretu 
porucza Slf; Minish'owI Odbudowy w porozu
mieniu z Mi.jsłrami Ziem Odzyskanych i Ad
ministr,cji Publicznej. 

Art. 13. Dekret niniejszy wchodzi w ży
cie r dniem ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej t 
. Bolesław Bierut 

,Prezes Rady Ministrów: 
, Edward Osóbka - Morawski 
w/z Minister Odbudowy l 

Stefan Piefrusiewicz 
Minister Ziem Odzyskanych: 

Władysław Gomułka 

Minister Administracji Public mei: 
Władysław Kiernik 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dDia 25 lipca 1946 r. 

o uznaniu stowarz,szenia ."Liga Morska" za słowaH,..enie , .,uzej użyłec:rnoścl. 

Na podstawie art. 46 i 47 'prawa o stowa
n;ysz",niach z dnia 27 paidziernika 1932 r. (Dz. U. 
R.P.Nr94,poz.808) zarządza się, co następuje 1 

§ L Stowarzyszenie "Liga Morska i Kolo
niał na", wciągnięte na podstawie decyzji z dnia 
21 paidzlernika 1937 r. do rejestru stowarzy
szeń Komisariatu Rz~d1l m. sL Warnawy pod 
Nr 273, uznaje się za stowarzyszenie wyższej 
użyteczności i zmienia się jego nazwf; na "Liga 
Morska". 

§ 2. Równocześuie powyższemu stowlil'Zy· 
szeniu nadaje sif; Itatut, który będzie ogłoszony 
w Monitorze Polskim. 

§ 3. Wykonanie niniejS%ego fc.!'purządze
nia porocza się Ministrom Administracji PubUcz* 

noej i Ziem Odzyskanych w pOIO:l.um.lc.niu z Mi
nistrem Żeglugi i Handlu Zarranicznego oraz 
Ministrem Spra.w Zarranicz,ych. 

§ 4. Rozporz~dzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dnłem ogłoszenia . 

wIz Preus Rady Minisłnh" 
-i Minister Ziem Odzyskaaych: 

W1a.Jysław Gomułka 
Minb!ter AdministracJi PublicZłlej: 

Władysław Kiernik 
Minister Żel'lagi i Hand!Q lagranicnegoJ 
'- Stefan /ędryMMlJski. 

wlz Miai.ter Spraw Zalrra~ie';Dych, 
/óuf OluefIJ.s1ci 




